ZILLEGHEMROUTE
Fiets de Zilleghemroute en ontdek lokale
en duurzame producten in Zedelgem

Moubekevallei © Erwin Derous

•
•
•
•

Afstand: 49,5 km
Bewegwijzerd
Verhard
Startpunt: gemeentehuis Zedelgem

Via de Zilleghemroute (49,5 km) fiets je
langs de mooiste plekjes van Zedelgem en
ontdek je lekkere duurzame producten.
De lokale hoeveproducenten bevinden zich
op de route of zijn te bereiken via een kleine ommeweg.

1. Gemeentehuis
Het gemeentehuis van Zedelgem werd in 2007 in gebruik genomen door het bestuur en de administratie. Het voormalige gemeentehuis van Zedelgem dateert
van 1959 en werd in 2016 gesloopt om plaats te maken voor een aanbouw aan
het nieuwe gemeentehuis voor de medewerkers van het OCMW.
Aan het Pater Amaat Vynckeplein staat de sculptuur in inox ‘Ode aan het metaal’, een creatie van kunstenaar Roger Bonduel als eerbetoon aan de Zedelgemse metaalindustrie.
TIP: nog meer leuke ideëen voor een uitstap in onze gemeente kan je opdoen
aan het onthaal in het gemeentehuis of bij één van de aanvullende infopunten
toerisme, op de kaart aangeduid met
(pag. 8).
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Hoeveproducent ’t Zwaluwnest
Brugsestraat 193, Zedelgem
Aardappelen
Frambozenkwekerij Devlieghere
Kronemolenstraat 12, Veldegem
Frambozen, diverse bessen en afgeleide producten
(confituur, sorbet, wijn, coulis, snoep, siroop, Loonse stroop en sap)

2. Moubekevallei
De Moubekevallei is een waardevol natuurgebied. Fraaie houtkanten, hagen en
bomenrijen langs de oevers contrasteren met het open landschap van graasweiden en akkers. Hier komen ook enkele bossen en kasteelparken voor zoals het
Hospitaalbos en het Litterveldbos. Op de hoogten kun je genieten van enkele
prachtige vergezichten. Het Hospitaalbos en Litterveldbos zijn niet toegankelijk
voor bezoekers.
3. Kasteel Litterveld
Aan je linkerkant passeer je het Litterveldbos, ook gekend als van Caloenbos.
Verscholen in het park staat kasteel Litterveld, het werd in 1868 gebouwd in
eclectische stijl. Tot op vandaag wonen hier afstammelingen van de familie van
Caloen de Basseghem. Het kasteel en park zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
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Gemeentehuis

Champignonkwekerij Rosseel
Brugse Heirweg 130, Aartrijke
Champignons

Vloethemveld © Erwin Derous

4. Brugse en Diksmuidse Heirweg

6. Hoeve ‘De Drie Zwaluwen’

Deze weg werd door de Romeinen aangelegd als verbindingsweg voor hun leger en handelaars, tussen Kassel en
Aardenburg.

Deze witgekalkte hofstede was ooit een druk bezochte
herberg. De oudste vermelding van De Drie Zwaluwen
vinden we op een kaart uit 1571. De hoeve is een privéwoning.

5. Vloethemveld
Vloethemveld is een beschermd landschap dat zich uitstrekt over de gemeenten Zedelgem en Snellegem. Dit
voormalig heidegebied werd bebost en deels omgezet in
landbouwgrond. Een deel van het bos werd in het verleden gebruikt als munitieopslagplaats van het Belgische
leger. Doordat het leger dit deel intensief maaide, kon
heide zich hier ongestoord ontwikkelen en vind je hier
kwetsbare natuurwaarden. Het Vloethemveld is ook cultuur-historisch van groot belang, het domein speelde een
belangrijke rol in beide Wereldoorlogen. Na de Tweede
Wereldoorlog werd het Vloethemveld ingericht als een
omvangrijk geallieerd krijgsgevangenenkamp.
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Hoeveproducent
Ivan en Krista Van Landschoot-Vander Meulen
Ichtegemsestraat 7, Aartrijke
Aardbeien, aardappelen en confituur
Hoeveverkoop Schollier
Zeeweg Zuid 8, Aartrijke
Aardbeien, witloof en aardappelen
Extra verse scharreleieren
Johan en Greet Clarysse-Debever
Ichtegemsestraat 44, Aartrijke
Scharreleieren

Het domein is vrij toegankelijk voor bezoekers, met uitzondering van het voormalig militair gebied. Je bereikt
het Vloethemveld via de Diksmuidse Heirweg.
TIP: het domein Vloethemveld is via de groene as Vloethemveldzate verbonden met het domein MerkemveldDoeveren. De Vloethemveldzate is een oude militaire
spoorweg, een groene verbinding voor fietsers en wandelaars.
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Hoeveproducent De Vrolijke Aardbei
Zabekestraat 21b, Aartrijke
Aardbeien

Hoeve ‘De Drie Zwaluwen’

Hoeveproducent ’t Oud Rozenhof
Zabekestraat 6, Aartrijke
Hoevevlees

Aartrijke © Erwin Derous

7. Sint-Andreaskerk
Door de hoge ligging van Aartrijke is de toren van de SintAndreaskerk zichtbaar tot ver in het omliggende landschap.
De kerk is opgetrokken in neogotische stijl, op het einde van
de 19de eeuw. Het oorlogsmonument, rechts van de kerk,
werd gebeeldhouwd door de Aartrijkse kunstenaar Leonard
Devisch.
TIP: In de Engelstraat vind je de voormalige Brouwerij De
Leeuw. Het gebouw dateert van 1871 en werd in 2005 grondig gerestaureerd. Zowel om zijn architecturale als industrieel-archeologische waarde is dit een monument om te koesteren. Je vindt er vandaag de gemeentelijke archiefdienst.
Naar aanleiding van de restauratie werd het Zillegemse
Leeuwbier gebrouwen.

Brouwerij De Leeuw

8. Plaisiersbos
Het Plaisiersbos is een jong ontginningsgebied in Veldegem,
op de grens met Ruddervoorde en Torhout. Het domein dankt
zijn naam aan een voormalige opzichter, August Plaisier. Het
bos is 22 ha groot, het biedt mooie wandelpaden en een
speelzone. Opmerkelijk aan dit bos zijn de rechtlijnige dreven
aangelegd in een dambordstructuur.
TIP: Vanaf de Bergenstraat kun je een bewegwijzerde wandellus volgen in het Plaisiersbos.

Plaisiersbos © Erwin Derous

9. Onze-Lieve-Vrouwekerk
Deze kerk werd in de jaren 1863-1865 gebouwd met bakstenen, gebakken in steenovens uit de onmiddellijke omgeving.
Tijdens W.O. I werd de kerktoren opgeblazen en nadien terug
opgebouwd.
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Zuivelwinkel De Nachtegaal
Koningin Astridstraat 66, Veldegem
Zuivelproducten, aardappelen, groenten en scharreleieren

10. Kasteel Hoogveld
Op de grens van Ruddervoorde met Veldegem, verscholen
tussen het groen, staat het kasteel Hoogveld. Het kasteel dateert van 1865 en werd lange tijd bewoond door de familie
van Zuylen de Nyevelt.
In 1982 kreeg het landgoed een nieuwe bestemming als
jeugdverblijfcentrum.
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OLV-kerk Veldegem

Herboristerie ‘t Lof der Kruiden
Marc en Sylvie Pierloot-Ghyllebert
Kloosterstraat 64, Veldegem
Biokruiden en -plantgoed

11. Sint-Elooikerk
Sint-Elooi is de jongste parochie van Zedelgem en dankt haar
ontstaan aan de metaalindustrie. Sint-Elooi is namelijk de
beschermheilige van de metaalarbeiders. De Sint-Eligiuskerk
werd in de jaren 1959-1960 gebouwd.
Op het plein voor de kerk staat het kunstwerk Solidariteit
met het Zuiden (2003) van Paul Perneel. Het kunstwerk heeft
een sterke symbolische waarde en verwijst naar de kloof tussen Noord en Zuid.
Hoogveld

Sint-Elooikerk, De Leeuw

Naast de kerk staat het standbeeld van Leon Claeys (18791966), de grote pionier van de Zedelgemse metaalnijverheid. In 1906 startte hij in primitieve werkhuizen met de
productie van landbouwmachines, dit groeide uit tot het
bedrijf Case New Holland.
12. Station
De spoorlijn Brugge-Kortrijk werd in 1846-1847 aangelegd in tijden van zware economische crisis. De naam
‘droogenbroodroute’, die de mensen aan deze spoorlijn
gaven, zegt genoeg over het sociale klimaat dat hier toen
heerste. Het karig loon dat de spoorarbeiders verdienden
met hun zware arbeid, was net voldoende om niet van
de honger om te komen. Het station dateert van 1882.

Merkemveld © Erwin Derous

13. Groendomein Merkemveld
Het domein Merkemveld dankt zijn naam aan de familie van Outryve de Merckem, die het gebied op het einde van de
18de eeuw liet bebossen. Midden in het bos werd het Kasteel Baesveld gebouwd. Het kasteelpark van ruim 50 ha groot
werd na de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk ingericht voor verblijfsrecreatie en sinds 1948 is er ook een scouts- en
gidsencentrum gevestigd, later kwam er ook nog een speelbos.
De gemeente bezit 20 ha van het domein en stelt dit open voor bezoekers. Kasteel Baesveld is niet toegankelijk.
TIP: langs de oostzijde bevindt zich Doeveren, dit groendomein bestaat uit 60 ha bos, heide, dreven en grasland. Het
gebied wordt begraasd door de sympathieke Gallowayrunderen, deze worden ingezet als begrazers op de hooilanden
en verblijven hier tijdens de winter.
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Hoeveproducent Francky Devriendt
Torhoutsesteenweg 119, Zedelgem
Aardbeien, aardappelen en groenten

14. Kasteel Ter Loo
Het park Ter Loo is sinds 2012 publiek toegankelijk. Fietsers en wandelaars kunnen de hoofdingang van het park
bereiken via de Vloethemveldzate en de Zaggebroekstraat. Aan deze ingang is er een picknickplaats voorzien.
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Ter Loo

Hoeveproducent Ten Hille
Oude Ieperweg 32, Loppem
Aardappelen en eieren
Hoeveproducent Frambofruit bvba
Oude Ieperweg 26, Loppem
Frambozen en diverse bessen

15. Vijverskasteel
Dit kasteel werd gebouwd in 1793. Sinds 1820 en tot op
vandaag is het kasteel in het bezit van de familie Coppieters. In 1848, een jaar van grote werkloosheid en honger,
liet Vincent Coppieters rond het kasteel een park aanleggen in Engelse stijl, met talrijke beelden, enkele paviljoentjes en vijvers. Het kasteel werd bij die gelegenheid
omgedoopt tot ‘Vijverskasteel’.
Het Vijverskasteel is niet toegankelijk voor bezoekers.
16. Klokhof en Hof ter Pierlapont

Vijverskasteel © Kiwabi Multimedia

Het Klokhof ontleent zijn naam aan het klokruitertje op
het dak van het woonhuis. Deze hofstede, gebouwd omstreeks 1825, is een mooi voorbeeld van streekgebonden,
open hoevebouw rondom een ruim binnenhof. Hoeve ‘t
Klokhof doet nu o.a. dienst als tentoonstellingsruimte en
locatie voor workshops, feesten en vergaderingen.
Aan de overzijde van de Zeedijkweg vinden we het jongere Hof ter Pierlapont. Deze hoeve is ingericht als logies
en educatieve kijkboerderij.
TIP: vlakbij vind je de
natuurspeelplaats Pierlapont (een initiatief
van het gemeentebestuur en de Vlaamse
Landmaatschappij), een
natuurlijke speelzone
waar je gezellig kunt
picknicken.
De speelzone is zowel te voet als met de fiets bereikbaar
vanaf de Zeedijkweg of Pierlapont.

‘t Klokhof

17. Hoeve ‘De Lange Haeghe’
In deze hoeve werd Karel de Stoute in 1468 verwelkomd
door de Brugse Magistraat. De hoeve was gedurende vele
jaren een herberg waar men een eigen bier brouwde. De
‘lange haag’ die vroeger de herberg en de hoevegebouwen afsloot van de Rijselse heerweg, heeft moeten wijken voor de Rijselsestraat.
De hoeve is een privéwoning.
Hof Ter Pierlapont

18. Kasteel Ter Mote
Dit kasteelgoed vormt een oase van groen in de Loppemse
dorpskom. In de middeleeuwen stond op deze plaats een
voorname herenhoeve op een mote of omwalde hoogte,
vandaar de naam ‘ter Mote’. In 1763 bouwde de Bruse
edelman Karel Fourbisseur hier een zomerpaviljoen. Dit
werd in de 19de eeuw verder uitgebouwd tot een ruim
herenhuis met twee verdiepingen.
In 1948 werd het kasteel door brand geteisterd en men
heeft van de situatie gebruik gemaakt om de tweede verdieping op te nemen in een veel sierlijker dak. Rond het
kasteel ligt een prachtige landschapstuin in Engelse stijl.
Het kasteeldomein is niet toegankelijk voor publiek.
Kasteel Ter Mote

19. Sint-Martinuskerk
De oorsprong van de Loppemse parochiekerk gaat terug tot de 13de eeuw. De kerk
werd in de loop der eeuwen voortdurend uitgebreid. De zware, vierkante toren
is het oudste nog bewaarde deel. Achter de kerk zien we ook de Loppemse pastorie staan. Het gelijkvloers dateert van 1757, precies honderd jaar later kreeg de
pastorie ook een bovenverdieping. De pastorie en de kerk zijn allebei beschermde
monumenten. Het centrale deel van de dorpskom is in zijn geheel beschermd als
dorpsgezicht.
TIP: vlakbij bevindt zich de sfeervolle herberg Sint-Maarten (Dorp 8). De herberg
dateert van 1868 en heette ‘Het Gemeentehuis’ tot 1938. Het gebouw heeft altijd
de functie van herberg gehad en was de vergaderplaats van de gemeenteraad tot
de bouw van het nieuwe gemeentehuis.
TIP: ontdek ook de nabijgelegen openbare beeldentuin van ’t Wit Huis (Rijselsestraat 13). Het herenhuis dateert uit 1778 en is vandaag een tehuis voor mensen
met een visuele handicap. De omliggende tuin is ingericht als zintuigentuin met
werken van bewoners en kunstenaars.
20. Kasteel en Park van Loppem
Het neogotisch Kasteel van Loppem is ongetwijfeld het
kunsthistorische pronkstuk van de gemeente Zedelgem.
Baron Charles van Caloen en gravin Savina de Gourcy
Serainchamps lieten het kasteel in 1859-1862 bouwen
naar een ontwerp van de Engelse architect Edward Welby Pugin en baron Jean-Baptiste Bethune, de ‘vader’ van
de neogotiek in België.
De architectuur en het interieur zijn in hun originele
staat bewaard en vormen een uniek homogeen neogotisch ensemble. Het kasteel ligt middenin een romantisch park in Engelse landschapsstijl met vijvers, grotten
en een doolhof. De doolhof werd in 1873 door de jonge
Albert en Ernest van Caloen ontworpen en is meer dan
20 are groot.
Het kasteel, het park en de doolhof zijn toegankelijk voor
bezoekers.

Kasteel van Loppem © Westtoer

TIP: ontdek het park van Loppem te voet via één van de
drie bewegwijzerde wandellussen.
21. Hoeve ‘Het Vagevier’
Vóór 1840 konden de Loppemse meisjes onderwijs volgen in de Kosterieschool, maar ook in de spinette-spellewerkschool op de hofstede ’t Vagevier. De hoeve was
oorspronkelijk eigendom van de familie van Caloen,
stichters van het Kasteel van Loppem.

Doolhof © Westtoer

De hoeve is een privé woning.
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Imker Joël De Coster
Ieperweg 51, Loppem
Honing
Hoeveproducent Het Augustijnenhof
Rolleweg 32, Loppem
Biogroenten en -fruit
Hoeveproducent Louis Stubbe
Rolleweg 16, Loppem
Aardbeien
Hoeve ‘Het Vagevier’

22. Priorij van Bethanië
Verscholen tussen het natuurschoon in de Sysen in Loppem vinden we de neoromaanse gebouwen van de Priorij
van O.L.Vrouw van Bethanië. De bouw van het klooster
startte in 1924. De zusters volgen de regel van Benedictus en zijn vooral actief in de missionering. Het klooster
biedt als internaat onderdak aan de meisjes van de nabijgelegen abdijschool van Zevenkerken.

Bethanië © Erwin Derous

TIP: op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Rolleweg vind je de Watermolenvijver, een mooi stukje natuur waar je vogels kan spotten in de vogelkijkhut en een
wandeling maken langs de vijver.
23. Abdij van Zevenkerken
Deze Benediktijnenabdij werd in 1901 gesticht in het
bosrijke grensgebied tussen Sint-Andries en Loppem
door Dom Gérard van Caloen, een telg van het kasteel
van Loppem. De ‘zeven kerken’ verwijzen naar de zeven
basilieken van Rome.
Begin 1900 werd de middelbare abdijschool opgericht.
In de bossen rond de abdij kun je mooie wandelingen
maken.
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De Watermolenvijver

Hoeveproducent Hoeve-ijs Z
Zaggebroekstraat 2, Zedelgem
Hoeve-ijs, -vlees en zuivelproducten
(ijsautomaat 24/7)

Doopvont Sint-Laurentiuskerk

24. Sint-Laurentiuskerk
Centraal in de Zedelgemse dorpskom en vlakbij het gemeentehuis staat de Sint-Laurentiuskerk met haar massieve, gotische toren.
De oorsprong van de kerk gaat terug tot de 12de eeuw.
Uit die tijd stamt de romaanse doopvont, gekapt in Doornikse steen.
Rondom de Sint-Laurentiuskerk bevindt zich de oude begraafplaats.

INFO
Gemeente Zedelgem - dienst voor Toerisme
Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem
050/288.605
toerisme@zedelgem.be

Sint-Laurentiuskerk

FOTO’S
Erwin Derous, Kiwabi Multimedia, Westtoer, gemeentebestuur
Foto kerk Veldegem: www.kerkeninvlaanderen.be
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Route
Toeristische troef
Lokale hoeveproducent
Oxfam Wereldwinkel
Toeristisch infopunt
Parkeergelegenheid
Toegankelijk groendomein
Picknickplaats
Vogelkijkhut
Natuurwinkel
Kerk
Vrijetijdswinkel

Zilleghemroute 49,5 km
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